Sammanfattning av informationsmötet 26 juni om fodersituationen
på Gotland.
Hanna Nilsson, Växa, gick igenom foderstrategier, där hon tryckte på att göra
foderinventering och djurinventeringar så att det går att göra en gårdsplan på vad som ska
utfodras och till vilka djur som ska prioriteras. Slakta ut lågavkastande djur,
dräktighetsundersöka tidigt, försöka få tidigare inkalvningsålder på kvigorna, stödutfodra på
betet, kalv- och lammgömmor med kraftfoder, använda halm, överutfodra inte etc. Vid
ensilering av raps ska man analysera nitratinnehåll (kanske också vall-ensilage i år) eftersom
för höga nitratvärden är giftiga för djur under 6 månader.
Bengt Viken, HS informerade hur vallarna ser ut, lite om grönfoder som kan sås efter
helsädesensilering. Vårkorn, havre, majs och Westerwoldiskt rajgräs kan sås om regn
kommer. Ta tillvara på rapshalm och växtodlarna ska inte riva halm från höstsäden utan sälja
till djurgårdarna.
Maud Gardell, Lantmännen, informerade om att det finns fiberrika färdigfoder som kan
ersätta grovfoder i foderstaten. Maud betonade att man ska utgå från det värsta sceneriet
idag och justera planen om det blir en större skörd. Ett alternativ är att höstså i normal tid
för att helsädesensilera kommande vår. Foderraps och fodermärgkål är också bra grödor
som kompletterande foder till betet.
Ninni Kolmodin, LRFs omsorgsgrupp informerade hur de arbetar och vad de lyckats med
under senaste tiden. Viktigt att vi bryr oss om varandra och försöker stötta och hjälpas åt i
nuvarande situation. Varken människor eller djur ska fara illa.
Maskinringen kan erbjuda ammoniakbehandling av halm om minst 200 ha bokas.
Ammoniakbehandlad halm kan räknas näringsmässigt som dåligt hö. MR Gotland kan också
hjälpa till med att frakta hit kutterspån och torv samt grovfoder. Tar man en hel lastbil med
strö kan det bli fraktfritt.
När det gäller majs avsedd för biogas så sitter odlarna fast i sitt kontrakt med Brogas som
måste först uppfyllas innan man kan sälja av majs till andra.
Anna Törnfelt, LRF, redogjorde för vilka diskussioner som förs på nationell nivå och där man
tittar på om det blir krisnivåer för hela landet. Sverige kan komma att räknas som
katastrofområde om torkan fortsätter och det kan finnas möjligheter att få EU stöd för detta
på liknande sätt som Finland och Baltikum fick 2017. Hon tipsade om hemsidan
www.proteintipset.se där man se vilka som har foder att sälja. Även att man inte ska
glömma att se över ekonomin och ha diskussionen med sina rådgivare, banken etc om det
blir kärvt med likviditeten. Budget och planering kortsiktigt- och långsiktigt för företaget är
viktigt.
Kjell Norman och medarbetare från länsstyrelsen informerade att vi har 4000 ha träda i år.
Det gick smidigt att ge dispenser för de inom kompensationsområde som måste kontakta Lst

före skörd. Det tog längre tid i telefonkön än att få tillstånd för skörd. Hittills har 100 gårdar
sökt om skörd på 600 ha. Betesmarker kan vara tillåtna att stödutfodra på samt slåtterängar
kan få betas. Dock måste man kontakta Lst om det innan.
Thomas Östlund, GSAB, berättade att slakteriet har hittills i år ökat nötslakten med 26%
jämfört med i fjol och då har slaktvikterna ändå ökat med 27% (legoslakten för KLS inte
inräknad). Idag är planeringsanmälan framme vid vecka 5, 2019. Viktigt att man justerar rätt
antal djur senast 2 veckor före anmälningsvecka. Idag är slaktkön för nöt 330 djur, dvs 1
veckas slakt, som rullar före. Gris är i stort sett i fas och lammen har 500 i kö just nu.
Birgitta Kallings, HS, uppmanade eko-bönder att inte ge konventionellt foder till sina djur
(som då mister KRAV-certifieringen). Man kan försöka få in nytt bete som då måste anmälas i
karens.

